
2. évfolyam. Alsú-Lendva, 1898. augusztus 7. 32. szám.

1

jj A lap szellemi részére  vonatkozó I; 
minden közlemény a szerkesztőség- ; 
hez A . - I - e i u l v a  T e m p 
l o m t é r ,  az előfizetési dijak, 
nyiltterek és h irdetések pedig a 
kiadólapliilajdonoslin/ Balkányi 
Ernő Fo-utcza 19. küldendők.

V/m/eféseÁ 'jiitiiii'Yosnii 
szá m ítta tn a k .

Kéziratok nem adatnak v iw .íi ' Társadalmi, közművelődési ős közgazdasági hetilap.
n ik  mincJen víiwtÁriuip.

K l ö f i z e t é t i i  á r u k :

Kgész é v r e ............................... 4 frt
Fél é v r e ..................................... 2 frt
Negyed é v r e ...........................I  frt

Egyes szám ára  1<> kr.

Iliiulatásek
Budapesti

I fogadtatnak:
: a R euter ügynökség 
Távir. Iroda, Keksteiu 

Kischer A. I). és Ooldherger 
A. hirdetési irodája. Béeshen: 
ise Rudolf hirdetési irodája.

A  h e l y  hali ás járási lm lóságok, az n ls ii- lm th n i közsági ás körjegyző i egylet, az ,, Alsó-Le n tlv n-1 idő k i Tn karókpénztár
R észvénytársaság" hivatalos közlönye.

Nökérdés.
Az egész müveit világnak inn i legjobban 

vitatott kérdésé a nök'-rde-.
A liökérdes tolni eldterlien s helyt követel 

inti gátiak a legégetőbb, legfontosabb kérdé--,,k kö
zött. melyek mihamarább megoldási követelnek.

A kik :i megoldást túlzásokban keresik, azok 
fossz helyen járnák.

A legtndosabb szoezi<»logok megállapodtak 
abban,.Ipigv a nökérdés nem a nők egyenjogúsí
tásának kerde-c. K/ a dolog természetes Ichctel- 
ienseg. A no lizikai alkotása a legélesebb ellen- 
mondás olyan kísérlet ellen, mely a nők teljes 
jKilitikai es l.n-adalmi egyenjogúságát akarja ke
resztül erőszakolni.

Pedig a kiserlelek megtörténlek a szabad, 
demokratikus Amerikában. A/. Egyesült Államok 
népszavazást n ndeltek el a kérdés fölött s Íme 
magok a nők döntői lek el a tJMgöt olyan érfelem- 
Jien. hogy a nem önálléi nők (anyuk, leányoki nem 
valók a politikai pályára, politikai, közigazgatási, 
biroi limke/.iol ne teljesítsenek. Csak két kisebb 
iillam balaro/iíi az ellenkezői s ezerl vannak né
hány helyen női polgárnn*slerek. tanáé-birók stb.

Kges/.ben veve pedig még Amerikában is 
megbukott a női egyenjogn~ág kérdésé s ennek 
köszönt tető azután, hogy az egesz világon egy
szerre belye-ebb mederbe terelődött a nökérdés. 
abba a mederbe, melyben n io - l  igen helyes irány
ban mozog. bála a magyar knltnrügyek IV*Ivi-

lágosodoll vezetőjének, most már nálunk is. 
A nökérdés most már nem egyéb, mint a nő
nevelés gyökeres reformja a nő képesítése olyan 
foglalkozásokra, életpályákra, melyeket ez ideig 
osnpán férfiak töltöttek be.

Erre kényszeríti az rész világot a rohamos 
fejlődés s a szocziális bajok, a nyomor folytonos 
terjedési- s a megélhetésnek egyre nehezebbé való 
problémája.

A statisztika számokban mutatja ki, hogy az 
emberiség küzdelme egyre nehezebbé teszi a esa- 
ládalapilást olyan körülmények között, a mikor a 
mi pu /.tán a családi élet és az otthon követelte 
munkát tudja teljesíteni.

A munka-ember már túl i* tette magát azon. 
hogy egyes egyedül a sa ját kérésinél ivéből esa- 
ládot tudjon alapítani s a nőben már nem csak 
élettársat keres, Imiiéin munkatársat is, a ki saját 
munkája gyümölcsével lehetővé tudja tenni a sze
ri my családi"o'lhon fentartását és a család el
látását.

A gyárakban, nagy ipartelepeken egyre sza
porodik a női munkás minden munkakörben.

De ezt a kérdést meg kellett oldani valahogy 
a középosztályban is.

Magunk előtt látjuk azt a szomorú állaim
tól. melyben a közép polgári osztály leledzik a 
házassági viszonyok területén.

Becsületes férfi nem vállalkoztatik esaladala- 
pitá-ra, a inig a család eltartásának biztosítékait 
m m tudja biztosítani. Könnyelmű házasságoknak

végtelen szomorú következményei napról-napra 
előttünk vannak, elhagyott nőkben, családokban, 
családi drámákban s hozomáuyvadásznk szédel
géseiben.

A hozomány?! . . .  A 111. századnak ez a 
szégyenfoltja ma mar szinte polgárjogot nyer s 
hiábavaló a johherzesiieknek a küzdelme ez ellen 
a kinövés ellen, mely a házasság ideális szépsé
gei közönséges kereskedelmi ügyletle alaesnnyitja 
le. Századokkal ezelőtt a házasuló férfiúnak va
gyonnal kellett megváltania a leányt a szülői ház
tól, ma pedig valósággal pénzén vásárolják meg 
a vőlegényeket undok liezitáczió folyik azok 
mögött a kulisszák mögött, a melyeknek a szinén 
szerelmes komédiát játszik el egy fiatal pár.

Ennek az állapotnak természetes következ
ménye az, hogy ijesztő módon szaporodik a há
zasságot kcriiiö agglegények száma, ijesztő módon 
s/apmodik a pártában maradt bajadouok I á im ra  
s a kettőnek szembeszökő konzekvenciája a/, er
kölcsi élet lazulása, a közerkölcsiség sülyedése.

Iliaba kisereitek meg ez ellen az államok 
minden lehetőt.

Az eredmény egyenlő a semmivel.
Most végre meg van a remény, hogy in*»g- 

talaljuk a kivezető utat. mert az egyetlen módja 
a segítségnek, hogy helyei engedjünk a nőknek a 
létért való küzdelemben, megnyissuk előttük az 
eddig elzárt sorompókat s képességeikéi, a melyek 
értékesítésére erővel bírnak, felhasználjuk a köz-

T - Á N C / s X .  a *

Oh, ne hidd azt. kedve-, s/.ep lány, 
llogy tálán hu nehezül ram.
Mert a szivem lángol érted,
Műi t örökke kiser kepéd!

Szereteti e szív mar inaskor:
Nem is egyszer, akár hányszor;
Meg i- ölte a nagy bánat;
Azt billeni, hogy föl nem támad.

De a bauatat csak eldobta;
Sebet, mint a la, kiforrta 
S ú jra  hajlott iij tavaszsz.nl 
Kedves leány, ez vigasztal!

Nem borulok cn már lenire;
Alázat a lm testvére.
Kedves leány, itten állok,
Karcsú derekadra várok!

Varsányi Gyula.

A  gentry.
Életkép a XIX. század alkonyából.

Irta : BODNÁR JÁNOS.

A .  D *'• 1 z. a  I a '  eredeti táre/áju
IFolytatás ) Cl)

Álljon bár igy vagy ugv a dolog, a l.aezi 
felkötött kézzel lépett be a szobába, hol a meg
hívottaknak már jó része együtt volt. Természe
tes, hogy a társalgóba vezette a háziasszony, hol 
a leány-had székelt. Lett mozgás a teremben, 
mikor belépett a Laezi. A sok fiatal leánysziv 
olyan hevesen vert, hogyha valami motorra át le
hetne vinni ezt a mozgást, olyan erő jönne ki. 
amely elhajtana egy magas nyomású cséplőgépet. 
Mert be kell vallani, csinos legény volt a Laezi! 
Különösen a szemei voltak a leányokra nézve ve
szedelmesek. a melyekkel olyan erősen tudott 
nézni, hogy kinézte a fejer cselédből még azt i>. 
hogy mii álmodott az elmúlt éjjel. Mikor aztán 
ez az első benyomás okozta felheviilés csillapodni 
kezdett, megeredtek a nyelvek s vittek olyan ke
repeled véghez, amely elég lenne egy 20 holdas 
szőlő birtokról elijeszteni H madarakat.

A többek közt az egyik leány, a kinek igen 
gonosz nyelve volt, odavágla u Laezinak egész 
kihívóan:

No. híres párbnjhös! hát kikaptunk ugy-e? 
Hallom, hogy alig tudta a doktor megfoltozui a 
kezét, olyan rongyosra vágták össze!

Laezi egy szót sem szolt, csak lekapta a 
selyemkcndot a nyakából, a mellényzsebbe gyűrte.

a fájós kézével pedig fölemelte az elölte fekvő 
kis loilelle asztalt magasra a levegőbe s ott úgy 
megforgatta, hogy a rajta levő apróság. nhánV, 
annyi felé repült. Tudta, hogy megbocsátják a 
háziak e vakmerőségét, az a leány meg hadd 
lássa, hogy mese, amit hallott ! . . .

C.sak azt nem gondolta meg Laezi, hogy ez 
a vakmerőség esetleg drágába kerülhet. De hát 
hadd kerüljön ! Csak a virtus ne szenvedjen csor
bát! Az a l'ö! Minden más mellékes dolog! Meg 
egy ke/, is! Az pedig csak a leányoknál olyan po
tya testrész, hogy oda adjak annak, a ki epen 
kéri. Bégen meg a/l is megnéztek, hogy miért ? 
Ma már csak azt tartják, hogy hamar!

Mikor Laezi letette az asztalt, érezte hogy 
a kezébe nyilallott nagyon: aztán szakadatlanul 
nyilallott tovább s nemsokára a vastag kötésén 
keresztül pirostólt a vér. Ezt nem látta senki, 
csak La< ■< Hanem azért nem ment el. ott maradt 
s csak későn este indult el. de akkor sem haza. 
hanem a Berni s/allodába.

A keze meg mindig fajt erősen, ezt uz erős 
fajdalmai cl kell . -ilitaiii egy kis jó erős borral! 
l.zimbora hamar akadt. Észre sem vette, mikor 
mar kilcnezeu üllek aszlalaual. Persze, hogy reg
gel ment haza - délben ébredt fel. De akkor már 
tiszta vér volt meg az agya is. Mintha csak most 
ébredt volna öntudatra, lazas sietséggel szakította 
föl a kölest - rémülve látta, hogy a varrás elsza
kadva, az erekből melyek szétváltak las- 
san-lassun szivárog az éltet adó piros nedv, a vér. 
(iyorsan az orvoshoz hajtatott, ki ismét össze
varrta az ereket s bekötözte kezét. Mikor két hő-
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közgyűlésen csekély számban való megjelenésnek 
oka nem az egyesület iránti közöny, mint inkább 
a jegyzői kar nagymérvű elfoglaltságai.

Olvastatott a számadás megvizsgálására ki
küldött bizottság jelentése, mely szerint az 1897-ik 
évi bevétel 171 frt 03 kr.. a kiadás 129 frt 70 kr 
volt s igy a pénztármaradvány 42 frt 23 kr. Illés i 
siremlékszobor-alapra begyült a kamatokkal együtt 
60 frt 84 kr. A közgyűlés a jelentést tudomásul 
vette s egyleti pénztáritoknak a felmentvényt I 
megadta.

Előterjesztetett a hátrálékos egyleti tagsági 
dijak ügyében kiküldött bizottság jelentése. A köz
gyűlés a bizottság munkálatát a hátralékok alap- , 
jául elfogadta, azt behajtás végett az egyleti el
nökségnek kiadta azzal, hogy a hátralékokat eset
leg per utján hajtsa be. inig az 1803-ik év előtti 
hátralékok törlését kimondotta.

Az 1800-ik évi költségvetést a választmány 
javaslatához képest beleértve az 1803-tól 1807. 
évig bezárólag megállapított tagsági hátralékokat, 
úgy a 42 frt 23 kr múlt évi pénztári maradványt 

2144 frt 23 kr bevétellel. 215 frt 50 kr ki
adással és igy 1.028 frt 73 kr pénzmaradványnyal 
a közgyűlés elfogadta.

A torontálmcgyei községi és körjegyzők egy
letének indítványát a jegyzői árvaház alapjára 
minden jegyzői irodában gyűjtő-persely felállítása 
tárgyában, a szepesvármegyei községi és körjegy
zők részére évenként négy heti szabadságidő en
gedélyezése iránt a belügyminiszterhez benyúj
tandó kérvény tárgyában, az esztergomvármegyei 
községi és körjegyzők egyletének indítványát a 
a jegyzőknek államosítás esetén a magánmunká
latok végezhetése és özvegyeiknek és árváiknak 
félévi fizetés, valamint lakás biztosítása iránt a 
belügyminiszterhez benyújtandó kérvény tárgyá
ban. a gömör- és kishontvárinegyei községi és 
körjegyzők egyletének indítványát a községi és 
körjegyzők nyugdíjintézetének országosan egyöntetű 
szervezése és állami kezelésbe vétele tárgyában 
-  a közgyűlés elfogadta s a kérvények megszer
kesztésével az elnökséget megbízta.

Kifogadta a közgyűlés az országos központi 
egyletnek a katonai elöfogati dijak felemelése tár- 1 
gyában tett indítványát, továbbá a kanizsai járási 
községi körjegyzők egyletének az örökösödési bi
zonyítványok bélyegmentessége, valamint a jegy
zői egyletek szervezése és alapszabályaik módo
sítása tárgyában tett indítványát.

A folyó évi országos jegyzői egyleti közgyű
lésre képviselökiil Kovács Gyula elnök és Scholez 
Károly pénztárnok választattak meg.

A tárgysorozat kimerítése után a közgyűlés 
részint a választmány, részint az egylet egyes 
tagjai által tett indítvány alapján elhatározta, 
hogy 1. a vármegyei községi és körjegyzők fizető
sének 600 fiira való felemelése tárgyában indo
kolt kérvényt terjeszt a vármegye törvényhatósá
gához s az küldöttségileg adja át a vármegye al
ispánjának, kérve szives támogatását: 2. az elnök- j

ség megbizatott, hogy a jövő közgyűlés idejére 
Illés Lörincz, volt egyleti elnök sírkeresztjét ké
szíttesse el s az e ezélra még szükséges összeg 
előteremtése végett az egyesület tagjait újból ko
ré * meg: 3. a választmányt meghízta, hogy az 
illuinositasra vonatkozó reformmunkálatokat - 

megjelenésük esetére figyelemmel a vármegye 
speciális viszonyaira - vegye tüzetes tanulmány 
tárgyává s annak eredményét torjeszszc a köz
gyűlés elé; 4. Zalavánnegyében egy jegyzői szak
tanfolyam létesítését a közgyűlés elvben elfogadta 
s a részletek kidolgozásával és annak a jövő évi 
közgyűlés elé való terjesztésével a választmányt 
megbízta; ~t. a közigazgatási bizottságot megkeresi 
a tankötelesek összeírása tárgyában hozott hatá
rozatának oly irányban való megváltoztatására, 
hogy faluhelyeken az összeírást az elöljáróság ne 
a községi jegyzőnek, aki egyébként is munkával 
nagyon meg van terhelve, hanem a községi taní
tónak közreműködése mellett teljesítse.

Az indítványok letárgyalása után elnök meg
köszönve a tagoknak szives türelmét és kérve, 
hogy öt munkájában támogatni szíveskedjenek, a 
közgyűlést bezárta.

ÚJDONSÁGOK
O lv a só in k h o z . K érjük bizalommal 

i/fon tiszt olt <‘löfizet óin kot. s  olvasóin
kat. szi\ esketi fenek  la/m nkra az előlize- 
téseket m e^n jitan i. s  a hátra lékokat 
/fontosán hekiihloni n eh o g y  a s zé tk ü l
désnél fennakadás történ jék . A z  előfize
tési dijakat, n y iltte reke t és Ilii dö féseket 
H alkanyi hinni kiadót és la/tiulajdonos 
nevére  kérjük  beküldeni.

Tanítónői kinevezés. A vallás- és közoktatás-
ügy! m. kir. miniszter Kiutner Róza okleveles 
polgári iskolai tanítónőt a Csáktornyái állami pol
gári leányiskolához a Xl-ik fizetési osztály har
madik fokozatába scgédlanitóiiővé nevezte ki.

Tanítók felvétele gazdasági szaktanfolyamra.
Folyó évi augusztus hó 1-töl 30-ig a földmiveles- 
iigyi minisztérium által az. ország földiái vés isko
láiban rendezendő négy heti gazdasági tanfolyamra 
vármegyénk tanítói közül a papai füldmives 
iskolába Pnnilz Sándor stridoi. Kocsis Karoly 
sümegi, a szt-imrei füldmives iskolába Martinese- 
vic- Ferenez novai, németh József baki és Seregélv 
Sándor cserencsóci tanítókat vettek fel.

Gyászhir. Mint részvéttel értesülünk, súlyos 
csapás érte Kgyházas-hiikki l)ervaric> János szent- 
ko/.madombjai nagybirtokost és esaládját. szeretett 
nejének. Kgyházas-hiikki Dervarics .lanosné, szül. 
Tivolt Vilma úrnőnek múlt hó 30-an történt ha
lálával. A temetés f. hó 1-én történt meg Szent*

tevékenységnek azon a területein, a melyben női 
méltóságuk es hivatásuk rovására nem válik.

A postán, vasúti hivatalokban, kereskedelmi 
pályán igen sikerült kísérletek folynak. A tanítás 
terén már be is vált a női munkaképesség, külö
nösen a nőnevelés és a gyermeknevelés terén.

Pár éve már sikeresen működnek a női 
gimnáziumok, sőt egyesek, különösen hivatott nők. 
az egyetemre is bejutottak s nem sokára az orvosi 
pályán fogunk találkozni czéltudatos, jól képzett 
s különösen nők ápolására és gyógyítására igen 
alkalmas nő-doktorokkal.

Lassúnkéit ki fog tűnni, hogy a helyes nő
nevelés már az alsó fokon oly irányba terelendő, 
hogy kenyérkeresö pályákra való tovább képzést 
tegyen lehetővé.

És igy a küzdő fiatalság is nagyobb biza
lommal fog közeledni olyan nő felé, a ki hozo
mányul nemcsak szépséget és szerelmet, de dip
lomát vagy kenyeradó hivatalt visz u férje házá
hoz s megosztja unnak küzdelmeit, fáradozásait.

Ez a felfogás még lehet egy kissé idegen- 
szerű s leled sok rósz éleznek az alapja, de a 
dolog azért még is nagyon komoly és okos.

A nökérdés ilyen irányú megoldás áldás lesz 
a társadalomra.

ALSÓ-LEXDVA 1898. ____

M egyei jeg y zö -eg y le ti közgyűlés.
Zalavármegye községi és körjegyzők egylete 

évi rendes közgyűlését Kovács Gyula egyleti elnök 
elnöklete alatt f. hó 27 én tartotta Zala-Kgersze- 
gen. a megyeház gyüléstermében.

Elnök a közgyűlést megnyitván, első sorban 
üdvözölte az egyesület tagjainak nevében Csertán 
Károly alispánt és Czukelter Lajos megyei első 
aljegyzőt, mint a kik a közgyűlést személyes meg
jelenésükkel megtisztelni és ezzel az egyesület 
iránt való érdeklődésüknek kifejezést adni szíves
kedtek.

Csertán Károly alispán megköszönve a figyel
met, kijelenté. Hogy hivatalos állásában fötörek- 
vése volt értelmes, hivutása magaslatán álló jegy
zői kar teremtése: örömmel jelenti ki, hogy e 
czélját sikerült elérnie: óhajtja, hogy a jegyzői 
kart sok oldalú és önzetlen munkásságának meg
felelő jutalom érhesse; az ég áldását kívánja mun
kásságukra.

Az éljenzéssel fogadott beszéd után elnök a 
gyűlés nevében mond köszönetét az alispánnak 
jóakaratu megemlékezéséért.

Ezután elnök felolvasta jelentését, mely be
számol az egyesület egy évi működéséről, a múlt 
évi közgyűlés által hozott határozatok mikénti fo
ganatosításáról s azok elintézési módjáról. A köz
gyűlés a jelentést azzal vette tudomásul, hogy a

nap múlva kibontottak, már beforrt teljesen a seb, 
csak a nagy sebhely s a varrás nyoma látszott, 
hanem egy nagy darab hús az erek között kiesu- 
csorodott s mint vadhús utt kékellett a kézfej 
közepén. Hanem ezt is eltávolították egy nagyobb 
operáczió segélyével s ismét jó lett minden. De 
már ekkor az év vége fele közelgőit.

Laezi beleunt a jogász-életbe; haza ment
V.

Egy év állott ismét a háta mögött. Egy 
eredménydus év, 25 ezer forint váltóadóssággal és 
egy szomorú emlékű párbajjal. Otthon azt mondta, 
hogy el megy katonának. Nem ellenezték szülei. 
Hiszen úgyis le kell töltenie a szolgálati évet, 
meg aztán meg kell adni a hazának is. ami a hazáé!

Igiczi nagyon nehezen várta az október else
jét. Addig szomorúan teltek n napok. Betegnek 
érezte magát. A sok tivornya, a kicsapongó élet
mód hatása jelentkezni kezdett. Különben is az 
akcziór:. mindig reakezió következik, hanem azu
tán újabb akcziő jön megint. A világ forgandó, 
minden múlandó, csak a múlandóság állandó!

Olykor-olykor jött olyan pillanata Laczinak. 
amelyben megbánta tetteit: megutálta önmagát s 
talán jobb életet kezd, ha nem tudja betegnek a 
testét. Mert már a teste beteg volt gyó-
gyithatlan beteg!

Igaz. nehéz lett volna most már a visszu- 
fordulás. mert már túl volt a lejtő közepén, hon
nan csak az előrehaladás meg könnyen, hanem a 
visszatérés az nagyon, de nagyon nehéz. Mint a \ 
sziM*, ha egyszer megindult a hegy tetejéről

robajjal, szilajul száguld előre, fclturtózhntluuiil 
elsöpörve mindent, a mi útjába akad s ha csak 
igen nagy akadály nem állja útját, a mélyben áll 
meg csupán, úgy az ember is, ki a bűn lejtő
jén* lépett, nem képes vissza tenni onnan, külö
nösen a közepén túlról annak, ha csak igen nagy 
lelki energiával nem rendelkezik, melyet az újabb 
és újabb ellenállás sem képes elernyeszteni. De az 
ilyen óriási lelki erély csak válogatott emberek 
tulajdona s Laezi nem tartozott ezek közé. 0  tehát 
folytatta megkezdett útját tovább, könnyű volt most 
már a haladás; szédületes gyorsasággal gurult 
lefelé a lejtőn . . . .

Októberbe berukkolt katonának. Elment a 
tiroli zászlóalj egyik vadász ezredéhez. Most már 
aztán gyöngy élete lett. Mert a katona élet gyüny 
élet. Igaz, hogy hamis gyöngy! De hát a mai 
világban már annak is meg van az értéke. Meg 
talán nagyobb, mint a valódinak. M • ■cenás itt is 
akadt, a ki adta u váltókra a -/ázásokat. Sokat 
is ér az az önkéntesi kabát, meg az a kilátásba 
helyezett tiszti csillag 1 Hiteleznek rá annyit, de 
annyit, hogy a végtelen égnek egy-egy hitványabb 
csillaga sem ér többet. Mert tudja a hitelező, 
hogy addig nem kötik n kardjára azt a sárga boj
tot. inig az ember nem rendezi össze* vagyoni 
és erkölcsi ügyeit s inig ez által nem szerzi vissza 
u már-már megingott erkölcsi reputáczióját.........

Mikor Lncz t kinevezték hadnagynak, az 
öreg kifizette összes ifjúkori adósságát. Maga Laezi 
is elbámult, mikor egy reggelen megküldütte neki 
az öreg a kifizetett váltócsomót. Egy csomagot 
telt ki éppen. A súlya 1 kiló óUO gramm volt.

érzeke pedig kerek félszázezer forint. Nem hitte, 
hogy ilyen fordított lesz az arány a sulv és az 
értek között.

Mikor pedig helátta, hogy a megtörténten 
már ö sem segíthet, gondolta, most már úgyis 
mindegy! 0  ugyan nem megy innen haza többet 
úgy sem! Egészsége naprol-napra hanyatlott, 
l'gyannyira. hogy mikorra botrányos viselkedése 
miatt felsőbb parancsra tiszti rangjáról le kellett 
mondania, érezte, hogy mar nemcsak a teste, 
hanem a lelke is beteg. Hiúba, a csapás nem jár 
együtt. Az csapatosan szeret járni, mint a sere
gély madár.

Áthelyezték aztán haza Magyarországba törzs
őrmesternek. Mo<| már három csillagot kapott az 
egy helyett, igaz. hanem az arany zsinór, meg a 
tiszti bojt az elveszett! No bál ha az elve
szel veszszen vele minden!

Meg vadabbul kezdett tombolni, még botrányo
sabb életmódot folytatott. Köllebbvaloiiiak nem en
gedelmeskedett, papancsaikat kijátszotta, elannyira, 
hogy egy őszi reggel leszakgatták a három csil
lagot is és csak a veres paroli maradt meg a 
kábát gallérján, amely olyan kísértetiesen vöröslőit 
a viaszsárga arez mellett.

Épen az nap kupoit levelet anyjától, ki azt 
irta. hogy a holnapi gyors vonattal jön s meg
látogatja reg nem látóit fiát. Mert ö nem ment 
haza! Hej pedig de sokszor, hej pedig de szépén 
hívták! Hiába. Nem mehetett. Nem engedte a 
rangja!

(Vege kóv.)
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Kozmadomhaljún a vidék óriási részvétele mellett.
A család a következő gyásyjclentöt adta ki:

Egylmzas-biikki Oervarics János, agy a maga, [ 
valamint gyermekei Malvin, Viktor, Irma, Gizella, 
nemkülönben veje, dr. Zárka Zsiga és unokája, 
Vilma nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti 
a hü «- , bó* szeretett drága
anyának. ■■■> • !'• ."jll letelten
nagyain.ir ,.ics .iánosné,
szüléiéi i I l ik, boldog há
zasságának 2t> ' !•••> JSb k juiius 30 án este
II órai." 1 nívós szenvedés után történt
gyás/o- • G• ■: i \ ';»1. A drága halott hűlt tetemei 
augusztus liő 1-én délután 5 órakor lógnak a 
szent-kozinadombaljai sirkertben örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozat 
augusztus hó 1 -én lóg a zulu-tárnoki róni. katli. 
plébánia templomban az Urnák bemututlatni. Ál
dás és béke drága hamvaira!

Duhaj menyecske. Császár Lina kapezai özv. 
menyecske Kapcza községben múlt bó 31-én tar
tott búcsúban kedvesével, Lébár János ottani 
lakos legénynyel, szerelmi féltékenységből kifolyó
lag össze szúialkozott, mely végre azzal végző
dött, hogy Császár Liuu kedvesét magyar menyecs- 
késen felpofozta, miközben Lébár János is dühbe 
jött s a túl szerelmes ellenfelét úgy találta a 
mély árokba bele lökni, hogy annak jobb térde 
nyomban kifordult, mindennek daczára azonban 
még folyt volna a szerelmesek párbaja, de a jelen 
volt csendörseg unnak további folytatásában meg
akadályozta őket. mire a felek kibékültek.

Véres tánczmulatság. Ilreglecz Vendel, Mol
nár Miklós és Horváth Miklós gyerlyánosi lakosok 
mull bó 31-én délután vígan járták a csárdást, 
miközben a különféle régi nóták találgatása miatt 
össze szólulkoztuk s csuk hamarosan késüket elő
rántva. azzal egymásra rohantak, mely támadá
suknak meg is lett az eredménye, a mennyiben 
Horváth Miklós Bregleez Vendelnek az arezában 
végig húzta a bicskáját, amely meglehetős nyi- : 
lást hagyott maga illan.

Iskolai értesítés. A zala-egerszegi felsőbb ke
reskedelmi iskolába, melynek lentartását a magas 
minisztérium f. 1 89*. évi 23.741. sz. a. kelt ren
deletével kimondotta, az 1898 99. tanévi beira- 
tasok szeptember I.. 2. es 3-ik napjain lesznek. 
Egész évi tandíj lő lit. felvételi dij ö Irt. Sze- 
génvsorsu, jó viseletű, szorgalmas tanulók tandíj- j 
elengedésben részesülnek és a segély-egyesülettől 
tankönyveké! kapnak. Teljes ellátás havi 10 20
írtért kapható. Levélbeli megkeresésre a szüksé
ges felvilágosítást megadja Udvardy Igiiácz felső 
kereskedelmi iskolai igazgató.

Fegyveres csavargó elfogatása. Ilolezmaim 
István. Inibedt betörő tolvajt, ki már másfel év 
óta Mura-Szombat, N’enielb-l'jvár és Szent-Gott- 
iiárd környékén lévő erdősegekben bujdosik s jól 
felfegyverkezve gyakran követelt el betörési lopá
sokat. A gyaiialalvai csendörseg egy járőre a mull 
héten elcsípte s azóta a nyomozást folytatja az 
elkövetett számos es nagyobb bűncselekményeinek 
felderítése iránt. Ilolezmannak már is hat bűn
társa lett letartóztatva a esendörség által, kik 
közül kettő tettes társa volt. Tizenöl-lnisz betörési , 
lopással es orgazdasággal vannak vádolva. A nyo
mozás meg hosszabb időt vesz igénybe s kilátás 
vau reá, hogy meg több bűntény is rájok bi- 
nyitbató.

Értesítés a brassói m. kir. állami felső ke
reskedelmi iskolával kapcsolatos internálásról. Vall.- 
es köznklnlásiigyj m. kir. miniszter ur ö nagymél- 
tóságának 1898. évi január bő 0-án 78.305 1)7. sz. 
a. kelt magas rendeleté alapjan a brassó állami 
felső kereskedelmi iskola épületében egyelőre 
busz tanuló számára bennlakás es köztartás szer- i 
veztetik s ezen internálás az 1898 99-ik tanév 
elején mugnyittatik. C/.élja a felső kereskedelmi 
iskolába járó tanulóknak gondos linzi felügyelete, 
nevelése es oktatása mellett a király és haza 
iránt tartózó hűség, valamint a vallás-erkölcsi 
érzelmek ápolása. Feladata egyszersmind, hogy a 
különböző ajka tunulokuak társas cgyüttléte állal . 
és a felügyelő támogatásával uz idegen nyelvek 
elsajátítását előmozdítsa. Ezen őzéi és feladat el
érésére az. intézmény gazdasági vezetését, a házi 
kezelés ellenőrzését, a nevelési feladatok elősegí
tését s a felügyelet gyakorlását az intézet igazga
tója teljesiti, ki mellett a nevelői teendőket s a 
közvetlen felügyeletet az internátusbán résztvevő, 
a német és Irancziu nyelvet biró szakképzett s a 
nmitsgu vallás- és közoktutásügyi m. kir. minisz
ter ur .állal e ezélra kinevezett kereskedelmi iskolai 
tanár végzi. Az egész iskolai évre való ellátás 
dija 250 frt, mely negyedévi részletekben elölc-

gesen fizetendő. Ezen díjért kap a tanuló a fel
ügyeleten és tanulmányi támogatáson kívül lakást, 
fűtést, világítást, kiszolgálást, orvosi gyógykezelést, ' 
reggelit, bárom lógásból álló ebédet, vacsorát, 
délelőtti és délutáni ozsonál. Mosatás és fürdés 
költségei az igazgatóság gondoskodása mel- I 
leli valamint egyéb igények kielégítése a szü
lőket terhelik. Az intézetbe lépés alkalmával min
den növendék tartozik a rendes felső ruházaton 
kívül magával hozni: ti nappali inget, ti lábra- 
valót, 3 báló inget, ti törülköző kendőt, 12 darab 
gallért, ö pár kézelőt, 12 darab zsebkendőt, ti pár 
harisnyát. 2 pár czipöt, 1 mutráczot, 2 fejpárnát,
I takarót (paplan), 2 alsó és 2 paplan lepedőt,
4 párnahéjat, ti darab asztalkendőt és I darab 
abroszt. A tanulók iskolai és internátusi előme
neteléről. magaviseletéről és mindennemű inter
nátusi ügyeiről a szülök havonkint értesítést kap
nak. Azon szülök, kik fiaikat ezen internátusba 
felvétetni akarják, folyamodásukat legkésőbb aug. 
15-ig az intézet igazgatóságához adják be. A fo
lyamodványhoz mellékelendő: a) Születési és 
iskolai bizonyítvány, b) A tanuló testi egészségét 
és egészséges voltát igazoló orvosi, valamint ujra- 
oltási bizonyítvány, c) Jogérvényes kötelezvény 
arról, hogy a szülök vagy gyámok a felvételi 
dijakat pontosan a kiszabott időben előre meg
fizetik ; a ruházatról, gyógyszertári és más évközi ! 
kiadások kifizetéséről gondoskodnak és az inter
nálás szabályzatában megállapított kötelezettségek
nek általában megfelelnek.

Meghívó. A sümegi alrcáliskola államosítása 
tárgyában kötött szerződésnek törvényhatósági 
jóváhagyása ezéljából több bizottsági tag kíván
sága folytán folyó évi augusztus bó 9-én délelőtti 
fel 9 órakor Zala-Egerszegen. a vármegyeház 
gyüléstermében rendkívüli törvényhatósági bizott
sági közgyűlés fog tartatni, melyre a törvény
hatósági bizottság tagjai tisztelettel meghivatnak.

Megdézsmált nászajándék. A fiatal Szápáry 
Pál gróf, a ki csak nem regen nősült, a nyarat 
Bács-Szent-Pétoron szándékozik tölteni. Az uj 
házaspár érkezését az előre küldött nászajándékok 
sokasága jelezte. Hét nagy láda érkezett meg ' 
Xagy-Szent-Miklosra. a hol tegnap akarta azokat I 
átvenni a gróf titkárja. Az. átvételnél azon- I 
bán azt a kellemetlen felfedezést tette, hogy az 
egyik láda teteje fel van feszítve. A ládát tanuk 
előtt kinyitották, tartalmát megvizsgálták és ekkor i 
kitűnt, hogy három monogrammos kétágú arany 
gyertyataitó hiányzik. Az esetet nyomban bejelen
tettek a csendörségnek. a mely most azt nyo- > 
mozza, hogy a lopás útközben vagy az érkezési 
állomáson történt-e.

Hamisított bor. Perlaki levelezőnk írja: 
Vlasies Kenui' kotorj vendéglős Tirolból 8 bordó 
bort hozatott. Valaki feljelentést tett a perlaki 
járásbíróságnál, hogy a bor hamisított. Kovács 
Kezsö főszolgabíró a vizsgálatot megtartván, vegy- 
elemzés végett mintát küldött a bőrből Budapestre, 
hol konstatálták, hogy a bor tényleg hamisított, j  
A vendéglős ilyen drága bort még alig vett éle- j 
télien, mert a bort a föld fogja meginni, de azon- ! 
felül még keményen meg is büntetik.

Az aratás Letenyc és vidékén befejeztetett. ' 
A mennyiség és minőség tekintetében felül áll a j 
jó közepes termésen, már történtek próba esép- i 
lések is. a búza 6-- 7. a rozs 5—6 mm., de még j 
felül is ád kát. boldaukint. A kukorieza is jól áll. . 
ha csak a hirtelen bekövetkezett forrósig nem ; 
fogja elnyomni. A zab jó termést igér. Burgonya 
szára elszáradt, de azért jobb termést igér a 
limit évinél. Szőlő igen szépen fejlődik, a bekö
vetkezett meleg jó hatással van rá, jó augusztusi 
és szeptemberi idővel mind minőség, mind meny- ; 
nyiség tekintetében kedvező kilátásunk van.

Szölöszeti és borászati felügyelőségek. A
szőlészeti és borászati felügyelöségi kerületek be
osztását most közli a földmivelésiigyi minisztérium. 
Megyénkben két helyen fog felállittatni és pedig 
Csáktornyán, melyekhez a Csáktornyái, also-lendvai, i 
kanizsai, letenyei és novai járások és Tapolczán. ! 
a melyhez a tapolezai. sümegi, znla-szent-gróti. 
keszthelyi, zalaegerszegi s pacsai járások tartoznak. 
Csáktornyán (iuzman Dénes szölöszeti és borászati 
felügyelő. Tapolczán pedig a vinczellériskola igaz
gatója a szakközeg.

Posta- és távirda-segédtiszti 
tanfolyam.

t.-ez. által megállapított lakpénzilletményekkel ja
vadalmazott posta- és távirdu segédtisztek kikép
zésére folyó évi szeptember bó 15-étől kezdve hat 
hónapra terjedő gyakorlati lanfolyainot nyit:

1. a budapesti posta- és lávirdaigazgatöság 
kerületében Váczott és Zólyomban ; 2. a kassai 
kerületben Iglón és Sátoralja- Ujhelyen; 3. a ko
lozsvári kerületben Brassóban és Maros-Vásárhe
lyen ; 4. a nagyváradi kerületben Aradon és Deb- 
reczenben; 5. a pécsi kerületben Kaposvárott és 
Nagy-Kanizsán; ti. a pozsonyi kerületben Nyitrán 
és Zsolnán: 7. a soproni kerületben Győrött és 
Szombathelyen; 8. a temesvári kerületben Sza
badkán és Pancsován; 9. a zágrábi kerületben 
Eszéken.

Ezen tanfolyamokra hallgatókul fölvétetnek:
a) első sorban az 1873. évi II. t.-czikk 5-ik 

§-a értelmében kisebb hivatalnoki alkalmaztatásra 
igényjogosultsággal biró igazolványos katonai al
tisztek ;

b) postamesteri vagy kiadói minőségben szol
gáló oly férfiak, a kik a gimnázium, reáliskola, 
vagy polgári iskola negyedik osztályát, avagy ezek
kel egyenrangú más iskolák megfelelő osztályait 
sikerrel elvégezték;

e) ugyanezen iskolai előképzettséggel biró és 
18-ik életévüket meghaladott más férfiak; végül 
lm ily pályázók hello számmal nem jelentkeznek,

d) a fenti iskolai előképzettséggel rendel
kező, l(i-ik életévüket betöltött ifjak is.

A felvételre megkivántatik továbbá annak 
igazolása, hogy folyamodó

1. a 35-ik életévét még nem haladta túl:
2. magyar állampolgár;
3. a magyar — illetve lm borvát-szlavonor- 

szági illetőségű a horvát nyelvel szóban és 
írásban tökéletesen bírja;

4. feddhetetlen előéletű;
5. a posta- és távirdaszolgálatra testileg is 

teljesen alkalmas, mely utóbbi körülmény közhatö- 
sági orvosi bizonyítványai igazolandó.

A tanfolyamok hallgatói heiratási és tandíj 
fejében 10 forintot kötelesek fizetni s ezen dij 
lefizetése alól csak az igazolványos katonai altisz
tek mentetnek fel.

A tanfolyam szabályszerű bevégzése és az 
előirt szakvizsga letétele után a hallgatók a posta- 
és távirda-segédtiszti állásni képesítést nyernek, 
illetve a posta- és távirdn-segédtisztjelöllek létszá
mába fölvetetnek s magatartásuk- és hasznavehe- 
töségükhüz képest posta- és távirda-segédtisztekké 
neveztetnek ki. a d) pont alatt említett hallgatók 
azonban kineveztetésre csak 18-ik életévük betöl
tése után számíthatnak.

A kik ezen tanfolyamba belépni óhajtanak, 
sajátkeziileg irt, születési, orvosi, erkölcsi és iskolai 
bizonyítványokkal felszerelt kérvényüket, folyó évi 
augusztus bó 31-ig és pedig a már közszolgálat
ban állók rendes elöljáróságuk utján, a többiek 
pedig az illető szolgaiam vagy polgármester köz
vetítésével. a fentebb említett és a tanfolyam he
lyére nézve illetékes |Hista- és távirdaiga/gatosag- 
hoz nyújtsák be.

A kereskedelemügyi miniszter a posta- és 
távírdánál kezelési szolgálatra alkalmazandó és a 
Xl-ik fizetési osztályban 500 forinttól 700 forintig 
emelkedő évi fizetéssel, továbvá az 1893. évi IV.

Nyilttér.
Kérdezzük meg a háziorvosi!

KRONDORFI
1 *  S A V A N Y U V I Z

Legkitűnőbb
A S Z T A L I  V Í Z

es mint

GYÓGYITAL
minden

h u r n t o t  b á n ta lm a k n á l
legjobban ajánlva.

i/ i ,, FUSZ F. Nándor ésKapható: ARNSTEIN Benő
czégeknél.

*)Az e rovatban klizlettelfért nem vállal felelősséget a szeri-
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A szőlőink bett'físójfp.
A szőlő pernoszpora betegsége oz idén 

nagyobb vcszélylycl fenyeget, mint más években. 
A rendkívül nedves, esős tavasz igen kedvezett 
a spórák kifejlődésének, miért is ott. a hol a 
rézgáliezczali permetezést kellő időben nem alkal
mazták, attól lehet tartani, hogy a különben szép 
szőlő termést tönkre teszi a peronoszpora. Pedig 
e betegség többnyire nemcsak az évi termést 
pusztítja el. de káros hatással van a következő 
év termésére is, sőt lm több évben egymásután 
lepi el a szőlőt, az teljesen kipusztul, ép agy. 
mintha a filoxera pusztította volna el. Nem lehet 
tehát eléggé ajánlani, hogy e betegséggel szem
ben a legerélyesebben védekezzünk. A permetezés, 
a mennyiben azt május végén, vagy junius elején 
elmulasztottuk volna, még most sem lesz ered
ménytelen. bár teljes védelmet most már biztosí
tani nem fog, de mégis megmenti a szőlőt a vég
elpusztulástól. miért is a baj legvehemesebben 
julius augusztusban szokott fellépni. Permetezésre 
tudvalevőleg rézgálicz és mészkeveréket szoktunk 
használni s kizárólag ez a keverek, a inelylyel 
szőlejüket a peronoszpotátöl megvédhetjük. 100 
kg. vízhez 2 -  3 kg. rézgálitezot s ugyanannyi 
meszet keverünk s e keveréket száraz időben 
permetezők segélyével juttatjuk a levélzetre. Kiváló 
gondot kell azonban fordítani a rézgálicz minő
ségére, annyival is inkább, mert a silány minőségű, 
kellő védelmet a növényzetnek nem nyújt és annak 
ártalmára is van. Nagyobb mennyiségű rézgálicz 
beszerzésénél mindenesetre hazai megbízható gyá
raknak kell előnyt nyújtani, a minő pl. a .Hun
gária kénsav és vegyi ipar részvénytársaság is 
Budapesten.

.4. rozs. mint takarmány.
Kalászos növényeink között a rozs annyiban 

bir nagyobb jelentőséggel a búza felett, hogy azt 
nemcsak liszt készítésére használhatjuk fel. hanem

értékesíthetjük kitűnő takarmány gyanánt is. A 
1 rozs, mint ilyen, kiváló jelentőséggel bir oly vi

szonyok között, hol az állattenyésztés jórészt is- 
1 tallózásra van alapítva. Az istállón tartott állatok 

takarmányozásánál ugyanis igen gyakran merül
nek fel kalamitások a takarmányozás helyes ke- 

1 rosztülvitele tárgyában; s különösen az őszi és 
kora tavaszi hónapok azok. melyek bekövetkezte 
nem egyszer aggodalommal tölti el a gazdákat az 
iránt, hogy tejelő marháinak tejelő képessegét ho
gyan tarthassa fenn. A rozs van hivatva e tekin
tetben segítséget nyújtani; sőt nem nagyítunk, ha 
azt mondjuk, hogy rozs nélkül korai zöldtakar- 
mány nem is igen létezhetik. Takarmányrozs gya
nánt a különböző varitások közül legmegfelelőbb
nek mondható a Szt.-lván-rozs, mely a többi ta- 
karmány-rozszsal szemben azon elünynyel is bir, 
hogy korai nyári vetés mellett már azon őszön is 
kaszálható, a mely a vetés évére esik s ezen kí
vül a vetést követő évben elég jó magtermést is 
adhat.

A szt.-lván-rozs a talaj iránt nem nagv igé
nyű. termelhető az bármily talajon, de különösen 
jó termést ad a könnyebb minőségű homokos vá
lyog-talajon. Ilyen talajon többnyire zöld ugar után 
következik, melyet istállótrágyával, vagy még he
lyesebben nitrogén és foszforsav tartalmú műtrá
gyával trágyázunk meg. Szamos kísérlet bizonyítja, 
hogy ily trágyáknak alkalmazása a termés-meny- 
nyiségben óriási kát. holdanként 30 Kt mm. 
többletet idézett elő. Vetése junius derekától szep
tember derekáig eszközölhető és pedig leghelye
sebben 12 cm. sortávolságra, kát. holdanként I lő 
liter mag felhasználásával, vagy esetleg szórva 
140 liter mag alkalmazásával.

Ha a vetés junius derekán történt, akkor 
szeptember hó vége felé. vagy október hó elején 
már bő kaszálást nyerünk, ugyanez, a vetés ápri
lis hó folyamán még egyszer haszná Iható, sőt 
julius hóban, ha az időjárás kedvezett neki, még 
magra is aratható. l'tóbbi eredmény elérésére 
kívánatos lesz kora tavaszszal mintegy 35 40 kg. 
chilisalétromot elszórni fejtrágyakmit s azt alá- 
boronálni.

Ilit pedig a vetés szeptember hó folyamán 
történnék, akkor április hó elején nyerjük az első 
kaszálást, a melynek befejeztével a Szt-Iván rozs 
még magnyerésre szolgáló sarjubajtásokat nevel.

Nagy könnyűségére szolgál a Szl-lván rozs 
termelése tekintetében a gazdának az is, hogy 
tenyész ideje alatt ápolási munkálatra nem szorul. 
Kivetésétől letakaritásáig semmi gondunk sincs 
vele. Nem akarjuk ezzel azt.mondani, hogy az 
ápolási munkát egyáltalán nem tűri sőt ellenkező
leg. ha a szeptember hóban lekaszált Szt-Iván 
rozsot kora tavaszszal meglógasoljuk. az csak elő
nyére válhat, feltéve azt. hogy a talaj nem túlsá
gosan homokos.

Termés eredmény kát. holdanként 130 100
a zöldtakarmányra számíthatunk.

B u d a p e s ti g a b o n a á ra k .

Búza . .
inni-kint |

. ífáO-tfHŐ Fehér bab
mm.-kint j

. 5 75
Zab . . . . ótiO-öliő' Sárga .. . . 425
Rozs . 7 '1 0 - 7 'lőj Yegves „ „ . 4 00
iKukorieza . 5*00-510 Lenmag . . K-00
|Arpa . . . ö'ÖO-ö.tiö Bükköny . . 4 50 1

V asú ti m e n e tre n d .

A.-Leudva-( isaktoruya. A.-Lendva-Z:. Kgerszeg.
Indul: Indul:

7 óra 41 p.-kor d. e. ti óra Ő.Ő |».-kor d. e.
cH „ 44 . este. ö _ 40 „ d. u.

Érkezik: Érkezik:
ti óra Őö p.-kor d. e. 7 óra 41 ,>.-kor <1. e.

- 40 . d. ii. S _ 44 .  este.

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály
l . i ip tiilii jilo ii" ': I i i t l k ú i i v i  K rn<*>.

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Alsó-Lcntlván.


